
Керимова Гулзад Жолдошовна 

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы. 

Кыргыз тили мугалими 

Эл агартуунун мыктысы 

 

2017-2018-окуу жылындагы  

кыргыз тили кафедрасынын портфолиосу 

Максаты: 

 Кафедранын ишин анализдөө  

 Аткарылган иштердин жыйынтыгын баалоо 

 Каферданын ишмердүүлүгүн жакшыртуу жолдорун белгилөө    

 

1. Кафедра мугалимдеринин компетенттүүлүк деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу иш-

аракеттерин жакшыртуу 

2. Окутуунун стандарттык илимий- методикалык жабдуусун түзүү,гимназиянын өсүү 

программасын ишке ашыруу 

3. Кафедра мугалимдеринин өз алдынча  темаларын системалаштыруу,тажрыйба 

алмашууну өркүндөтүү 

4. Коммуникативдик окутуу аркылуу билим берүүлөрүн жогорулатуу 

5. Окуу процессине жаңыланган окуу-методикалык жана дидактикалык куралдарды 

киргизүү 

6. Кафедранын илим-изилдөө долбоордук иштерин активдештирүү. 

2. Кафедрада канча отурум? Алдыга койгон суроолор жана милдеттер чечилип,алты 

отурум болуп өттү. 

3. Динамикадагы окутуучулардын билим сапаты жана сабак берүү абалы. 

Мугалимдин аты-жөнү 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Асхатова Ж.А. 69 71 75 

Бекташова Э.К 78 71 75 

Дакинова Д.А. 74 84 82 

Керимова Г.Ж. 69 76 63 

Кушубекова Н.Б. 71 73 73 

Абакирова Ф.Ө. 75 77 84 

Норузбаева Г.А 62 65 59 

Шайдуллаева С.Ш. 75 76 76 

Сариева Д.Б. - 77 68 

Мусакеева Ч.М. 72 82 83 

Турсуналиева Н.Ж 68 82 81 

Каратаева В.У 67 83 74 

Тердикбаева М.К. 80 68 82 

Текеспаева Ч.Д 78 73 71 

Зайнидинова С.Б. 73 80 81 

Кафедра жетекчисинин баяндамасы: Окуучулардын билим сапаты жыл сайын өсүп 

келүүдө. 

  



4.Окуучунун жеке жетишкендиги. 

Мугалимдин аты-

жөнү 

Сынактын,олимпиаданын 

аталышы 

Деңгээли Жыйынтыгы(өткөз.орду) 

Шайдуллаева С.Ш Мектептин олимпиадасы 

Райондук олимпиада 

1-орун 

3-орун 

11-класс,№29 ГМК  

11-класс,№29 ГМК 

 

Керимова Г.Ж. Мектептин олимпиадасы 1-орун,2-орун 7-класс 

Текеспаева Ч.Д. Мектептин олимпиадасы 1-орун 6-класс 

Кушубекова Н.Б. Мектептин олимпиадасы 2-орун,3-орун 7-класс 

Норузбаева Г.А. Мектептин олимпиадасы  3-орун 9-класс 

Дакинова Д.А. Мектептин олимпиадасы 2-орун 11-класс 

 

Динамикадагы бул катышуунун баасы: Мектеп-комплексибиз райондук олимпиадага 

катышууга кызыккан окуучулар шаардык сынактарга жана олимпиадаларга ар дайым 

катышат. Олимпиадага катышууга кызыккан окуучулардын саны арбын.Бөтөнчө ортоңку 

класстарда байкалат.Ошондуктан эң татыктуу балдар гана тандалып алынат.Бул жылы 

райондук олимпиадада 3-орунду багындырган окуучубуз Калмамбетова Алтынай болду. 

5.Илимий-методикалык иштерге катышуу. 

а) Кафедрадагы, лабораториядагы, проблемалык жана чыгармачылык топтордогу 

иштер. 

 

Мугалимдин аты-

жөнү 

Иштин темасы Кыскача жыйынтыгы 

Керимова Г.Ж «Кыргыз тилин үйрөтүүдө компетенттүүлүк 

ыкмасын колдонуу» 

Доклад,иштелме 

Бекташова Э.К. «Заманбапка ылайыктуу окуучулардын 

долбоордук ишмердүүлүгүнүн негизинде 

тилдик компетенттүүлүктүн калыптанышы» 

Доклад,иштелме 

Дакинова Д.А. Оозеки речтин шыгын (жөндөмдүүлүгүн) 

арттыруу аркылуу коммуникативдик 

ишбилгиликке окутуу. 

Доклад,иштелме 

Кушубекова Н.Б Кыргыз тилин окутууда компетенттик 

мамиле жасоо 

Доклад,иштелме 

Шайдуллаева С.Ш Маалымат коммуникатив-дик технологияны 

колдонуу аркылуу ар түрдүү иш алып баруу. 

Доклад,иштелме 

Каратаева    Венера 

Убайдылдаевна 

Оозеки кептин шыгын (жөндөмдүүлүгүн) 

арттыруу аркылуу коммуникативдик 

ишбилгиликке окутуу. 

Доклад,иштелме 

Зайнидинова С.Б. Инсанды компетенттүү билим алууга 

тарбиялоону өздөштүрүүсү аркылуу кыргыз 

тилин үйрөнүүдө оюн ыкмасы 

Доклад,иштелме 

Абакирова  Фарида  Кыргыз тилин үйрөтүүдө компетенттүүлүк Доклад,иштелме 



Өскөнбаевна ыкмасын колдонуу 

Турсуналиева  Назгүл  

Жумгалбековна 

Кыргыз тили сабагында маалымат –

компетенттүүлүк технологияларын таануу 

кызыкчылыгын  активизациялоо үчүн 

колдонуу 

Доклад,иштелме 

Мусакеева Чолпон 

Мансуровна 

Окуучулардын кыргыз тилин өз алдынча 

компетенттүүлүккө ылайыктуу билим жана 

тарбия аркылуу өздөштүрүүсү 

Доклад,иштелме 

Асхатова Жыпара 

Асхатовна 

Инсанды компететенттүү тарбиялоо жана 

билим берүү аркылуу кыргыз тили жана 

адабияты сабагында заманбап технологиялар 

Доклад,иштелме 

Норузбаева Галина 

Алиевна 

Маалымат коммуникативдик технологияны 

колдонуу аркылуу ар түрдүү иш алып баруу. 

Доклад,иштелме 

Тердикбаева Махабат 

Качкынбековна 

Системалык ишмердүүлүк –кыргыз тили 

сабагында 

Доклад,иштелме 

Текеспаева Чолпон 

Дүнгожоевна 

Инсанды компететенттүү тарбиялоо жана 

билим берүү аркылуу кыргыз тили жана 

адабияты сабагында заманбап технологиялар 

Доклад,иштелме 

Сариева Д.Б. 

 

Глобалдаштыруу заманында чет тилдерди  

үйрөнүүдөгү, окутуудагы инновациялык 

процесстер 

Доклад,иштелме 

 

б)Методикалык борборлор менен,Билим жогорулатуу институту менен,Жогорку окуу 

жайлары менен келишим түзүү 

Мугалимдин аты-

жөнү 

Уюму Уюмдун максаты Ишмердиктин 

мазмуну 

Керимова Г.Ж И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

«Кыргыз тилин үйрөтүүдө 

компетенттүүлүк ыкмасын 

колдонуу» 

Доклад,иштелме 

Бекташова Э.К.  

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

«Заманбапка ылайыктуу 

окуучулардын долбоордук 

ишмердүүлүгүнүн негизинде 

тилдик компетенттүүлүктүн 

калыптанышы» 

Доклад,иштелме 

Дакинова Д.А. И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Оозеки речтин шыгын 

(жөндөмдүүлүгүн) арттыруу 

аркылуу коммуникативдик 

ишбилгиликке окутуу. 

Доклад,иштелме 

Кушубекова Н.Б И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Кыргыз тилин окутууда 

компетенттик мамиле жасоо 

Доклад,иштелме 

Шайдуллаева С.Ш И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Маалымат коммуникатив-дик 

технологияны колдонуу аркылуу 

ар түрдүү иш алып баруу. 

Доклад,иштелме 



Каратаева    Венера 

Убайдылдаевна 

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Оозеки кептин шыгын 

(жөндөмдүүлүгүн) арттыруу 

аркылуу коммуникативдик 

ишбилгиликке окутуу. 

Доклад,иштелме 

Турсуналиева  Назгүл  

Жумгалбековна 

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Кыргыз тили сабагында 

маалымат –компетенттүүлүк 

технологияларын таануу 

кызыкчылыгын  активизациялоо 

үчүн колдонуу 

Доклад,иштелме 

Мусакеева Чолпон 

Мансуровна 

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Окуучулардын кыргыз тилин өз 

алдынча компетенттүүлүккө 

ылайыктуу билим жана тарбия 

аркылуу өздөштүрүүсү 

Доклад,иштелме 

Норузбаева Галина 

Алиевна 

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Маалымат коммуникативдик 

технологияны колдонуу аркылуу 

ар түрдүү иш алып баруу. 

Доклад,иштелме 

Сариева Д.Б. 

 

И.Арабаев 

атындагы 

МТМИ 

Глобалдаштыруу заманында чет 

тилдерди  үйрөнүүдөгү, 

окутуудагы инновациялык 

процесстер 

Доклад,иштелме 

 

в) Методикалык жеке тема боюнча педагогдун тажрыйбасын мүнөздөөчү методикалык 

материалдар 

 

Мугалимдин аты-

жөнү 

Ишмердиктин мазмуну Алынган жыйынтыктар 

Керимова Г.Ж Сабакта компетенттүүлүктү 

колдонуу 

«Кыргыз тилин үйрөтүүдө 

компетенттүүлүк ыкмасын 

колдонуу» 

Бекташова Э.К. Кырдаалдык негизде 

окутууда компетенттүүлүктү 

түзүү 

«Заманбапка ылайыктуу 

окуучулардын долбоордук 

ишмердүүлүгүнүн негизинде тилдик 

компетенттүүлүктүн калыптанышы» 

Дакинова Д.А. Кырдаалдык негизде 

окутууда компетенттүүлүктү 

түзүү 

Оозеки речтин шыгын 

(жөндөмдүүлүгүн) арттыруу аркылуу 

коммуникативдик ишбилгиликке 

окутуу. 

Кушубекова Н.Б Сабакта компетенттүүлүктү 

колдонуу 

Кыргыз тилин окутууда 

компетенттик мамиле жасоо 

Шайдуллаева С.Ш Кырдаалдык негизде 

окутууда компетенттүүлүктү 

түзүү 

Маалымат коммуникатив-дик 

технологияны колдонуу аркылуу ар 

түрдүү иш алып баруу. 

Каратаева    Венера Кыргыз тилин окутууда Оозеки кептин шыгын 



Убайдылдаевна компетенттик мамиле жасоо (жөндөмдүүлүгүн) арттыруу аркылуу 

коммуникативдик ишбилгиликке 

окутуу. 

Зайнидинова С.Б.. Кыргыз тилин окутууда 

компетенттик мамиле жасоо 

Инсанды компетенттүү билим алууга 

тарбиялоону өздөштүрүүсү аркылуу 

кыргыз тилин үйрөнүүдө оюн 

ыкмасы 

Абакирова  Фарида  

Өскөнбаевна 

Сабакта компетенттүүлүктү 

колдонуу 

Кыргыз тилин үйрөтүүдө 

компетенттүүлүк ыкмасын колдонуу 

Турсуналиева  Назгүл  

Жумгалбековна 

Кырдаалдык негизде 

окутууда компетенттүүлүктү 

түзүү 

Кыргыз тили сабагында маалымат –

компетенттүүлүк технологияларын 

таануу кызыкчылыгын  

активизациялоо үчүн колдонуу 

Мусакеева Чолпон 

Мансуровна 

Сабакта компетенттүүлүктү 

колдонуу 

Окуучулардын кыргыз тилин өз 

алдынча компетенттүүлүккө 

ылайыктуу билим жана тарбия 

аркылуу өздөштүрүүсү 

Асхатова Жыпара 

Асхатовна 

Кыргыз тилин окутууда 

компетенттик мамиле жасоо 

Инсанды компететенттүү тарбиялоо 

жана билим берүү аркылуу кыргыз 

тили жана адабияты сабагында 

заманбап технологиялар 

Норузбаева Галина 

Алиевна 

Кыргыз тилин окутууда 

компетенттик мамиле жасоо 

Маалымат коммуникативдик 

технологияны колдонуу аркылуу ар 

түрдүү иш алып баруу. 

Тердикбаева Махабат 

Качкынбековна 

Кырдаалдык негизде 

окутууда компетенттүүлүктү 

түзүү 

Системалык ишмердүүлүк –кыргыз 

тили сабагында 

Текеспаева Чолпон 

Дүнгожоевна 

Долбоордук ишмердүүлүктү 

түзүү 

Инсанды компететенттүү тарбиялоо 

жана билим берүү аркылуу кыргыз 

тили жана адабияты сабагында 

заманбап технологиялар 

Сариева Д.Б. 

 

Сабакта компетенттүүлүктү 

колдонуу 

Глобалдаштыруу заманында чет 

тилдерди  үйрөнүүдөгү, окутуудагы 

инновациялык процесстер 

 

Мектептин методтемасы менен мугалимдин темасы менен төп келишеби?Кафедра 

мүчөлөрүнүн методтемасы боюнча жыйынтык баасы. 

Бардык мугалимдердин темасы мектептин методикалык темасы менен төп 

келишет.Жалпысынан жыйынтык баа орто.Ар бир мугалим өз темасы боюнча ачык сабак 

өтүп,алган темаларын ачып жана толук түшүндүрүп,тажрыйба алмашышы кажет болчу. 

г) Мектеп деңгээлинде катышкан иш-чаралар (педкенешме) 

 



Мугалимдин аты-жөнү Орду Катышуунун 

формасы,темасы 

Керимова Г.Ж. №29 ГМК доклад 

Турсуналиева Н.Ж. №29 ГМК доклад 

Тердикбаева М.К №29 ГМК Ачык сабактын фрагменти 

Шайдуллаева С.Ш. №29 ГМК Ачык сабактын фрагменти 

Абакирова Ф О. №29 ГМК доклад 

Текеспаева Ч.Д. №29 ГМК доклад 

 

 

Кафедра жетекчисинин жыйынтык сөзү (кафедра мүчөлөрүнүн катышуусуна жыйынтык баа 

берүү,өзгөчө жетишкен мүчөлөрүн белгилеп кетүү) 

Жогоруда аталган мугалимдер мектеп ичиндеги педкеңешмелерде  жогорку деңгээлде доклад 

окушту.Бул педкеңешмеде «  Кыргыз тилинин заманбап сабагында инновациялык 

технологияларды колдонуу» темадагы доклад окулуп,мугалимдер сабактын мыкты 

фрагменттерин көрсөтүштү.Ар бир сабак берген  мугалим чыгармачылыгынын чексиз 

экендигин көрсөтүшүп,өз иштеринин устаты экенин  дагы бир жолу далилдешти. 

 

6. Кафедранын класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы иштеринин 

эффективдүүлүгү.Педагогикалык чыгармачылык фестивалын анализдөө. 

2017-2018-окуу жылында класстан тышкаркы иштер жогорку деңгээлде өттү.Мугалимдер  

өздөрүнүн сабактарын башка предметтер менен байланыштырышты.Ар түрдүү саякат 

сабактары өтүлдү. 

7.Окуу-тарбия иштерин методикалык жана техникалык жактан жабдуу иштери (мектеп 

кабинеттерин жаңыртуу,жабдуу иштеринин жыйынтыгы).  

2017-2018-окуу жылы кафедранын техникалык  жабдуу жагынан орточо болду.№114,№214 

кабинеттери жаңыртылды.Көрсөтмө куралдар,слайддык презентациялар даярдалды.Калган 

кабинеттер жөнүндө сүйлөшүлүп жатат. 

8. Кафера мүчөлөрүнүн атынан өздөштүрүлгөн жаңы программалар,курстар,автордук 

программа түзүү,маалымат технологиясын өздөштүрүү. 

Курстун аты Мугалим Класс Качан,кайсыубакта 

бекитилген 

Элективдик курс Бекташова Э.К 10-класс 2011-жыл №29 ГМК 

сентябрь 

Элективдик курс Турсуналиева Н.Ж. 10-класс 2011-жыл №29 ГМК 

сентябрь 

 



Кафедра жетекчисинин маалыматы(белгиленген багыт боюнча ишмердик анализдөө) 

Бул элективдик курс 10-класска чейинки базалык жана гимназиялык стандарттагы 

программаны өзүнө камтыйт.Окуучуларды мамлекеттик сынакка даярдайт.Бул курста 

фонетикалык талдоодон баштап,эркин сүйлөөгө үйрөтөт.Курска катышкан окуучулар терең 

мотивациядан кийин тилге болгон кызыгуулары арта баштайт. Өз алдынча жасоо иштерин 

жасоого түрткү берет жана аны өз алдынча жасай баштайт. 

9.Окуучунун илим-изилдөө ишмердигин жетектөө. 

Мугалимдин аты-жөнү Иштин саны Коргоо сапаты 

Дакинова Д.А. 3 66 

Норузбаева Г.А. 6 71 

Бекташова Э.К. 6 70 

Шайдуллаева С.Ш. 3 64 

Турсуналиева Н.Ж. 3 68 

Керимова Г.Ж. 4 68 

 

Кафедра жетекчисинин маалыматы. (Курстук иштин формасын жана тематикасын анализдөө) 

Мамлекеттик тил боюнча 25 окуучу долбоордук иш жазышты.Курстук иштин формасы 

слайддык презентация,видеоролик, слайд-шоу жана буклет түрүндө болду.Тематикасы 

атактуу инсандардын Кыргызстанга кылган кызматы,тарыхый этникалык 

өзгөчөлүктөрү,жаратылыш , ички жана тышкы миграция жөнүндө болду. 

10.Жаңы окуу жылындагы кафедра мүчөлөрүнүн алдына койгон максаттары жана 

көйгөйлөрү. (мугалимдерге кандай жардам берүү керек экендигин көрсөтүү,квалификацияны 

кайсы суроо боюнча көтөрүүгө муктаж экендигин белгилөө). 

 Кафедра мугалимдеринин компетенттүүлүк боюнча үзгүлтүксүз билимин 

жогорулатууга шарт түзүү 

 Гимназиянын программасын терең өздөштүрүүгө илимий-методикалык жактан шарт 

түзүү жана жабдуу керек. 

 Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтууга кафедранын өз алдынча  иштөө  

темасы боюнча активдештүрүү. 

 Интеллектууалдык шык,таанып-билүү жагынан окуучулардын билимин 

жогорулатууда класстан тышкаркы иштерди жана долбоордук иштерди өркүндөтүү. 

 Элективдик курска программа түзүү. 

 Манас таануу боюнча курстарга мугалидерге жолдомо берип,квалификациясын 

жогорулатуу. 

 

11.Кафедрадагы уюштуруу иштеринин ,усулдук кызматтын жаңы окуу жылына 

сунуштары.Кафедра ишмердүүлүгүнүн перспективдүү багыты. 

 

1. Арбир сабакта компьютердик технологияны колдонуп,окуучулардын таанып-

билүүсү,интеллектуалдык шыгын жогорулатуу. 



2. Мугалимдерге компьютердик технологияны колдонуп сабак берүүгө шарт түзүп 

берүү. 

3. Окуу-тарбия иштери боюнча жаңы окуу технологияларын ,анын ичинен 

компетенттүүлүк технологиясын колдонуу. 

4. Компетенттүүлүк технологиясын колдонуп сабак берүү боюнча ар кандай 

конкурстарга катышуу,тажрыйба алмашуу.      

12. Кафедра жетекчисинин жалпы жыйынтыгы.(кафедрадагы микроклимат,анын 

ишмердүүлүгү,мектептин методикалык кызматына эффективдүү иштешине баа 

берүү,татыктуу мугалимдерди табуу жана өзгөчө белгилеп кетүү). 

         Кафедранын активдүү иштеши татыктуу мугалимдерди табуудан 

башталат.Мугалимдердин 75%и жогорку деңгээлде иштешет.Мектептин методикалык 

кызматы да мыкты деп баалап кете алам.Себеби, мугалимдердин бардык темаларынын 

багыт көрсөтмөлөрү эң туура жолго коюлган.Мектептин усулчусу өз кызматын,туура 

багытын мугалимдерден аябайт.Ал эми кыргыз тили мугалимдери эффективдүү иштөөгө 

дайыма аракеттенишет.Мугалимдер жааматы ар дайым бири-бирине жардам берүүгө даяр 

турушат.Мугалимднрдин арасында изденүү менен иштегендер да бар.ЖОЖдор менен да 

тыгыз байланышта иштешүүдө.Айрыкча жаш адистерди дайыма колдоп келишет.Жыл 

ичинде кафедранын мугалимдери өзгөчөлөнүп,көптөгөн иш чараларды аткарышты. 

Мамлекеттик тил жумалыгында ийгиликтүү сабактарды,түрдүү иш чараларды өткөрүштү. 

 

 

Кафедра жетекчисинин колу                                                          Дата:  

 


